
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Projeto Político Pedagógico 
Colégio Plínio Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela equipe Pedagógica do Colégio Plínio Leite 

 

 

 

 

 

 

 

“Valores para construir, talentos para revelar” 

 

 
 

– Este material não poderá ser reproduzido – 
Edição Revisada – 2021 



2 

 

 

Índice: 

O Colégio Plínio Leite: Identificação ....................................................................004 

Nossa História.........................................................................................................004 

Introdução..............................................................................................................005 

O Colégio Plínio Leite: Filosofia, Compromisso, Fundamentos Epistemológicos e 

Missão, Visão e Valores da nossa Instituição: .....................................................006 

Nossa Filosofia 
Fundamentos Educacionais 
Nosso compromisso:  Política de Qualidade 
Nossos Pontos Fortes 
Fundamentos Epistemológicos 

Missão, Visão e Valores da nossa Instituição  
 

Princípios Educacionais: Pressupostos Fundamentais Para a Construção Do Ser 

Humano: .................................................................................................................010 

1. Princípios Éticos Essenciais 
2. Interação com a Essência do Saber 
3. Conscientização e Vivência Plena da Cidadania 
4. Foco nos resultados do processo ensino-aprendizagem 
5. Melhoria contínua 

 

Nosso Projeto Pedagógico: planejamento e execução........................................013 

Recursos Humanos 
Recursos Físicos e Materiais 
Convivência escolar -  Regras importantes para a convivência 

 

Procedimentos pedagógicos adotados pela instituição: classificação, 

reclassificação do aluno proveniente do estrangeiro e atendimento educacional 

especializado...........................................................................................................023 

 
 
Progressão Parcial ou Dependência......................................................................026 
 
Sistema de Avaliação, Promoção, Frequência e Recuperação de Estudos.........027 

Sistema de Avaliação, Promoção e Frequência e Recuperação de estudos 
Reforço Periódico Opcional 
Monitoria – A Importância de Rever e Aprender 

 



3 

 

Calendário Escolar .................................................................................................034 

Projetos Curriculares ............................................................................................035 

Projetos permanentes do Colégio Plínio Leite 

Projetos extraclasse do Colégio Plínio Leite 

Programa Benefício PLUS 

 

Programação por componente Curricular e por Ano/Série/Fase/Período.........046 
 
Matrizes curriculares: ...........................................................................................046 
 

Anexo .....................................................................................................................047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. O Colégio Plínio Leite: Identificação 

O Colégio Plínio Leite tem sua sede na Avenida Visconde do Rio Branco, 137, 

Centro, na Cidade de Niterói. 

Tem como entidade mantenedora Colégio PLÍNIO LEITE Ltda, estabelecida na 

Avenida Visconde do Rio Branco, 137, Centro, Niterói – RJ, CEP: 24020-000, 

com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro, sob o CNPJ nº. 11.471.160/0001-35 

 

2. Nossa História 

No ano de 1929, na cidade de Petrópolis-RJ, iniciamos nossas atividades na 

área educacional e até o ano de 1932 funcionou com o nome de Colégio Sylvio 

Leite. 

Era um sonho que começava a se realizar para os seus fundadores, Professor 

Plínio Leite e sua esposa, Professora Margarida Waldmann Leite. Queriam 

construir uma Escola e a sua preocupação, ia além das paredes de alvenaria. 

Desejavam educar, formar, preparar pessoas para vida, para o mundo, sempre 

com certeza da qualidade e segurança. 

Em 1937  expandiram-se para Três Rios onde funciononou até 1942. 

Paralelamente aos outros colégios, os fundadores adquirirem em 1940, o 

Colégio Carvalho de Niterói, com sede na Rua Visconde de Uruguai, 208 e em 

1941 o colégio amplia suas instalações no município de Niterói adquirindo os 

prédios da Rua Visconde do Rio Branco, endereço onde funciona até hoje. 

Em 1945 o colégio de Petrópolis encerrou as suas atividades e foi adquirido 

pelo Prof. Carlos Werneck. Em paralelo, o casal fundador instalou-se 

definitivamente em Niterói. 

Em 1955 foi iniciada a construção dos novos prédios do colégio em Niterói e 

em 1961 o Colégio construiu o 1º Ginásio escolar esportivo da cidade. 

Em 1965 o casal Plínio Leite funda a Associação Educacional Plínio Leite com o 

objetivo de perpetuar sua obra, mantendo também cursos de Nível Superior. 

Em 1998 foi inaugurada a  segunda Unidade escolar do Colégio, no município 

de São Gonçalo e em 2002, uma terceira Unidade, na Região Oceânica de 

Niterói, que tiveram as suas atividades encerradas.   
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Em 2011, a Associação Educacional Plínio Leite foi extinta, dando lugar ao 

Colégio Plínio Leite. 

Todos os alunos, famílias e profissionais que passaram e que continuam no 

Colégio Plínio Leite, contribuiram e contribuem para fazer da nossa escola, 

uma escola renomada no cenário de nosso Município, Estado, País.  

E, com a certeza de que os seus fundadores traçaram uma bela história na 

educação brasileira, a grande família PLINIOLEITENSE continua o seu legado 

com seriedade e profissionalismo para continuar a escrever essa longeva 

história de amor e dedicação a educação. 

 

3. Introdução:  

O Colégio Plínio Leite tem em sua identidade, algo que o torna distinto das 

demais Instituições de ensino. É uma escola que caminha para o centenário, e 

que traz junto aos mais de 90 anos de existência, a sua tradição.  

Num mundo contemporâneo que tem por característica o rompimento com o 

passado, reconhecer o esforço de gerações para que tenhamos chegado 

aonde chegamos, é importante e inteligente. Assim, reconhecemos que a 

inovação começa com o respeito ao passado e seu entendimento. Em nossa 

escola, respeitamos a tradição e desenvolvemos no nosso aluno valores 

tradicionais e cívicos. Entretanto, também reconhecemos que o Projeto 

Político Pedagógico de uma instituição precisa definir e retratar uma realidade 

que é construída no dia a dia. Desejamos formar um aluno que tenha 

compromisso não só com o conhecer e fazer, mas especialmente vivencie a 

prática de ser e conviver. Para isso, oferecemos um ensino que vai além da 

sala de aula, envolvendo-o em projetos significativos e que ofereçam 

estímulos e oportunizem trabalhar suas competências e habilidades, buscando 

a sua formação integral. 

Em nossa prática, garantimos que o nosso aluno seja protagonista de seu 

processo de aprendizagem, e que estabeleça uma relação de troca com o 

professor, em que ambos aprendam e se desenvolvam. Nossas aulas são 

dinâmicas, estimulam a criatividade, incentivam o pensamento crítico e 
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desenvolvem a autonomia do aluno. Por isso, estamos em constante avaliação 

de nosso fazer pedagógico, revisando as nossas ações a cada projeto, 

trimestre, semestre, ano, para garantir o compromisso com a educação de 

qualidade.   

Nosso trabalho é permeado por projetos, o que oportuniza a equipe estar 

constantemente avaliando o passado e pensando o futuro, planejando-o, 

organizando-o, aproximando o desejo que se tem daquilo que a realidade 

permite.   

Temos em nossa tradição, a práxis de educar também através do esporte, da 

música e da arte, assim, oferecemos propostas curriculares e 

extracurriculares, que envolvem o aluno em práticas que transbordam as 

paredes da sala de aula. 

“O importante é a lembrança dos erros, que nos permite não cometer sempre os mesmos.     
O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros,  

a larga experiência vital decantada por milênios, gota a gota”. 
 

José Ortega y Gasset em seu livro A Rebelião das Massas 
 
 

 4. O Colégio Plínio Leite: Filosofia, Compromisso, Fundamentos Epistemológicos 

e Missão, Visão e Valores da nossa Instituição.  

 

Nossa Filosofia 

Fundamentos Educacionais 

 

O Colégio Plínio Leite fundamenta-se na crença no homem e na sua 

capacidade de viver, pensar a realidade e de construir o seu crescimento, 

visando melhoria da qualidade de vida em sociedade. Como Instituição 

Educacional é nosso compromisso viver o presente, respeitar o passado e 

construir o futuro, construindo uma história de responsabilidade, respeito e 

liberdade. 

Fazemos da nossa escola um espaço de debates e buscas, onde todas as 

ações, das mais simples as mais importantes, são desenvolvidas para que o 

nosso aluno seja capaz de aprender a conhecer, para compreender o mundo,  

aprender a fazer, para agir no meio que o cerca, aprender a conviver, em 
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cooperação com os outros seres humanos e finalmente aprender a ser, 

conceito principal, que integra os anteriores. 

Para tal fim faz-se ainda necessário que todo profissional, independente da 

função que atue em nossa Instituição, esteja comprometido e engajado nos 

pressupostos filosóficos da instituição e que, as famílias dos nossos alunos, 

conhecedoras desta filosofia, possam respeitá-la e apoiá-la em seu fazer. 

 

Nosso compromisso:  Política de Qualidade 

A escola busca proporcionar ao aluno uma estrutura pedagógica e 

administrativa que propicie condições para o seu desenvolvimento integral.  

Tem princípios que aprovam e favorecem o ambiente de trabalho mais 

humano, interativo e produtivo, oportunizando um ambiente de formação 

continuada e incentivando a professores e funcionários administrativos o 

aperfeiçoamento constante para melhoria de sua função.  

Oferece às famílias de nossos alunos e a comunidade um espaço de debates e 

reflexão, onde eles podem conhecer os objetivos educacionais, respeitá-los e 

apoiá-los em seu fazer. 

 

Nossos Pontos Fortes 

 Projeto Político Pedagógico com objetivos claramente estabelecidos; 

 Planejamento curricular definido, seguido e acompanhado pela equipe de 

Coordenação Pedagógica; 

 Ambiente permanentemente voltado a favorecer o estudo; 

 Engajamento da equipe docente nas atividades pedagógicas; 

 Trabalho pedagógico com suporte de sala de informática, biblioteca, sala 

de leitura, laboratório multidisciplinar (ciências, marker, artes), recursos 

alternativos para as necessidades da equipe docente e discente; 

 Proposta de atividades extraclasse que visam enriquecer o capital cultural 

do aluno; 

 Proposta de Projeto Direcionador multidisciplinar, renovado anualmente e 

definido pela equipe de professores junto a equipe técnico-pedagógica; 

 Projeto de Ação Social desenvolvido anualmente com os alunos e 

comunidade escolar. 
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 Atividades extracurriculares oferecidas (pela escola) dentro do espaço 

escolar 

  Atividades extracurriculares (a serem contratadas) oferecidas dentro do 

espaço escolar 

 Proposta de Capacitação contínua para professores e funcionários 

 Aplicação permanente de instrumentos de avaliação para medição da 

satisfação do nosso cliente. 

 Atendimento pessoal e permanente às famílias dos nossos alunos. 

 Proposta de Atividades que favorecem encontro família e escola. 

 Relacionamento cordial e empático entre os diretores, coordenadores, 

professores e funcionários. 

 Relacionamento cordial e empático entre e escola e a comunidade escolar 

 

Fundamentos Epistemológicos 

 

Os Fundamentos epistemológicos da escola estabelecem como será 

construído o conhecimento do aluno. 

Como uma escola de Tradição, valorizamos a cultura de nossa sociedade, seus 

costumes, crenças, práticas, leis, comportamentos, memórias, que são 

transmitidos de geração em geração e que permitem a continuidade de 

nossas tradições culturais. Além disso, prezamos por um rigor acadêmico que 

permita ao nosso aluno ir ano a ano, construindo o conhecimento, 

amadurecendo-o, ampliando-o e que, ao final do Ensino Fundamental, tomar 

decisões que exijam amadurecimento emocional e cognitivo. Investimos no 

nosso aluno para que possa escolher com propriedade onde quer chegar e 

onde deseja estar. 

Entendemos também que o aluno, como protagonista de seu 

desenvolvimento, é um ser ativo e que não nasce pronto; ele interage com o 

meio e com as pessoas que o cercam e para isto investimos num trabalho 

sócio interacionista em que a interação social favorece a aprendizagem e 

essas experiências necessitam estruturar-se de modo a privilegiarem a 

colaboração, a cooperação e intercâmbio de pontos de vista na busca 

conjunta do conhecimento. Estimulamos aspectos como o pensamento 



9 

 

crítico, o trabalho em equipe, habilidades de vida, comunicação, perseverança, 

pro atividade e criatividade. 

O papel do professor nesse processo é de mediador entre o aluno e o 

conhecimento, estando atento à sua zona de desenvolvimento proximal para 

propor atividades coerentes com o contexto social do seu aluno e para 

entender a maneira como estrutura seu pensamento.  

 

O Plínio Leite é uma escola viva, que estimula o desenvolvimento das 

habilidades e competências dos alunos de forma que todos sejam capazes de 

empreender suas vidas e fazer o novo acontecer. Realiza uma educação 

cuidadosa, focada também na dimensão empreendedora dos nossos alunos, a 

fim de que possam construir o futuro, viabilizando uma sociedade ética, 

solidária, de ações verdadeiras e de esperança. 

 

Missão, Visão e Valores da nossa Instituição  

 

Independente da função que ocupa, todos os funcionários de nossa escola 

conhecem nossa missão, visão e valores. Eles são essenciais para a conquista 

dos nossos objetivos, o ponto de partida para que todos os nossos planos e 

projetos funcionem. 

 

Nossa Missão 

 

Oportunizar uma educação alicerçada na conservação de valores humanísticos 

e éticos, em um ambiente dinâmico e integrador para formar alunos com 

autonomia intelectual e condições de prosseguir na vida acadêmica. 

 

Nossa Visão 

 

Sermos conhecidos como referência educacional, sempre reafirmando nossos 

valores na construção de uma história de responsabilidade, respeito e 

liberdade e no compromisso de viver o presente, respeitar o passado e 

construir o futuro para o pleno desenvolvimento de nossos alunos. 
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Nossos Valores 

 

1. Princípios éticos essenciais: respeito e atitudes éticas. 

2. Interação com a essência do saber. 

3. Conscientização e vivência plena da cidadania. 

4. Foco nos resultados do processo ensino-aprendizagem. 

5. Melhoria contínua. 

 

5.Princípios Educacionais:  

Pressupostos Fundamentais Para a Construção Do Ser Humano. 

 

A Escola tem princípios que aprovam e favorecem um ambiente humano, 

interativo e produtivo, onde haja trabalho em equipe e a busca de soluções 

com envolvimento de todos. Em nossa Filosofia consideramos fundamental a 

busca constante pelo desenvolvimento do homem a caminho de sua 

plenitude. 

 

1. Princípios Éticos Essenciais:  

Este primeiro pressuposto é o ponto de partida para o crescimento global 

do ser humano. Para alcança-lo é necessário: respeito a si, respeito aos 

outros e atitudes éticas.  
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1.1 RESPEITO A SI 

 

 

1.2 RESPEITO AO OUTRO 

 

1.3 ATITUDES ÉTICAS 
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2. Interação com a Essência do Saber 

O segundo pressuposto oferece condições para que a pessoa aprenda a 

organizar e valorizar suas próprias experiências, incorporando conhecimentos 

que a levem ao crescimento e à transformação de si e da sociedade. 

Esta interação fundamenta-se: 

 na valorização da criatividade e do crescimento intelectual 

 na construção do conhecimento 

 na evolução do processo cognitivo 

 na transmissão da cultura 

 

3. Conscientização e Vivência Plena da Cidadania 

O terceiro pressuposto complementa o processo de construção do ser, uma 

vez que está politicamente apto a participar e transformar o seu meio social. 

Para isso se faz necessário a busca de: 

 consciência política - cumprimento dos deveres e exigência dos direitos 

 valorização da liberdade e da democracia 

 comprometimento com os problemas sociais 

 

4. Foco nos resultados do processo ensino-aprendizagem. 

 

Quando pensamos em qualidade na escola, pensamos especialmente no 

objetivo principal a ser alcançado por toda instituição educacional - a 

aprendizagem do aluno. 

Para alcançarmos este objetivo, investimos e acreditamos na importância de 

focar nos resultados que obtemos anualmente em nossas avaliações 

qualitativas e quantitativas e no ensino e nos resultados dos nossos alunos. A 

partir daí, avaliamos todos os processos  - procedimentos, ações, projetos e 

propostas que contribuem  para que este resultado se dê e renovamos, 

fortalecemos e ajustamos  esses processos para que os resultados estejam de 

acordo com os objetivos pedagógicos e com a expectativa da escola. 
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5. Melhoria contínua.  

Investimos em diferentes propostas para alcançar resultados no processo 

ensino-aprendizagem: capacitação contínua de nossa equipe, criação de 

propostas e projetos voltados para a potencialização da aprendizagem, com 

metas e objetivos claros e atrelados a uma avaliação posterior; escolha de uma 

metodologia individual e também conjunta da equipe para envolver aos 

alunos e comunidade escolar em situações de aprendizagem; criação de 

projetos anuais (além dos permanentes do colégio) de acordo com as 

atualidades e intenções de aprofundamento do aluno, e finalmente a 

utilização de práticas de ensino eficientes, conquistadas por anos de 

experiência em educação.  

Realizamos anualmente uma Pesquisa de Satisfação com toda a comunidade 

escolar – alunos, professores, funcionários e famílias - que são avaliadas e 

consideradas no planejamento das ações do ano seguinte na escola. 

Como a tomada de ações para a implementação de melhorias ao processo de 

aprendizagem é constante, o resultado consequente é a efetiva e progressiva 

melhoria da qualidade do ensino, sempre aliada à efetiva e progressiva 

aprendizagem do aluno. 

6. Nosso Projeto Pedagógico: planejamento e execução 

 

O Colégio Plínio Leite, por tradição e por vocação, preza por uma educação de 

qualidade.  

Baseia a sua ação pedagógica em fundamentos educacionais e em 

pressupostos que consideramos fundamentais para a construção do ser 

humano. Nossa prática é alicerçada em fundamentos epistemológicos e em 

nossa filosofia, que respondem aos desafios dos novos tempos.  

Recursos Humanos: 

Para atingir aos nossos objetivos - do planejamento a execução - primamos 

por uma equipe capacitada e com características singulares. 

Os nossos educadores são profissionais motivados a transformar educação 

em cidadania. São estimulados continuamente a manter a motivação de seus 
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alunos e a causar um impacto positivo na sua turma. Devem ser flexíveis, mas 

responsáveis, organizados, pacientes, criativo, empáticos e proativos. 

O Diretor escolar é um educador que assegura um bom desempenho de sua 

equipe. Um maestro, que mantém o grupo motivado e comprometido com a 

formação dos alunos. Deve manter uma gestão comprometida com a 

educação e garantir modelos eficazes na construção de uma sociedade crítica 

e reflexiva.  

A Secretária escolar precisa ser capaz de ter uma boa comunicação com a 

comunidade escolar. Ela precisa ser ética e discreta, visto que lida com toda a 

documentação da escola. Deve ser organizada e ter o domínio tecnológico 

suficiente para utilizar na organização da escola e para utilizar o sistema 

operacional da escola. 

O Coordenador Pedagógico deve ter a capacidade de dispor das variadas 

potencialidades dos integrantes de sua equipe e motivá-las em torno de um 

projeto comum – O PPP do Colégio. Deve perceber os pontos fortes da equipe 

que coordena, motivá-la a aderir à proposta e empenhar seus esforços e 

potencialidades no sucesso dela. Além disso, precisa estar apto a perceber 

quais intervenções devem ser feitas em sua equipe para garantir a qualidade 

do trabalho. Em última análise, deve ser um profissional que agregue, crie 

condições de diálogo, promova o projeto da escola e seja um pesquisador, que 

traga sempre inovação para as práticas escolares e antenado com o mundo 

que o cerca.  

O Coordenador Disciplinar e Administrativo dá suporte a equipe, organiza a 

logística dos alunos e cuida para que o ambiente físico e os materiais 

necessários estejam organizados e funcionando para que o Projeto 

Pedagógico da escola aconteça. 

O Psicólogo Escolar realiza um trabalho de prevenção, com um olhar para a 

saúde psíquica dos atores envolvidos na instituição. A partir dessa premissa, 

dará todo o suporte necessário ao aluno, professor, famílias e equipe a fim de 

aprimorar e fazer acontecer de maneira mais eficaz o processo educacional da 

escola. 
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As atribuições, direitos, deveres de cada profissional envolvido diretamente na 

proposta pedagógica da escola, encontram-se registradas no Regimento 

Escolar do Colégio Plínio Leite. 

Recursos Físicos e Materiais: 

Para desenvolver o nosso Projeto Político Pedagógico, nos utilizamos de 

diferentes Recursos Físicos e Materiais. 

O Colégio possui uma infraestrutura que estimula e dá suporte ao pleno 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de seus alunos. São Recursos 

físicos do Colégio Plínio Leite: 

 Ginásio esportivo com quadra polivalente 

 Pátio das árvores – pátio aberto 

 Laboratório multidisciplinar (ciências, marker, artes) 

 Sala de música 

 Laboratório de informática 

 Biblioteca e sala de leitura 

 Salas de aula amplas 

 Salas Virtuais 

 Lousa Digital e Datashow 

 Cantinas que oferecem também opções de almoço para estudantes 

 Papelaria itinerante 

Dentro desses espaços físicos, utilizamos diferentes recursos materiais e 

didáticos, ferramentas que o professor utilizará para o aprimoramento das 

atividades e aulas realizadas na escola. São alguns recursos utilizados: 

 Transmissão de projetos e eventos remotos (sempre que necessário) 

através de salas virtuais. 

 Instrumentos de Laboratório  (tubos de ensaio, microscópio entre outros...) 

 Materiais artísticos 

 Quadros murais  

 Quadro branco, pilot para quadro e apagador 

 Jornais, cartazes, revistas e livros 

 Textos manuais 
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 Datashow e lousas digitais 

 Aparelho de Som 

 Filmes 

 Laptops e tablets 

 Instrumentos didáticos conforme a disciplina 

 Ludoteca com diversos Jogos Pedagógicos 

 

Convivência escolar -  Regras importantes para a convivência: 

Entendemos que para que possamos viver e conviver em ambiente saudável e 

ético, é preciso estabelecer Direitos e Deveres para todos os envolvidos. Esses 

Direitos e Deveres podem ser encontrados em nosso Regimento Escolar.  

Além disso, regras disciplinares precisam ser estabelecidas visto que o ser 

humano está em constante evolução e transformação. O REGIME 

DISCIPLINAR adotado pela escola no Título I, Capítulo VII, Seção IV.  

Relatamos a seguir, as regras disciplinares que garantirão esses parâmetros 

para o cotidiano escolar. 

Todas as medidas a seguir, quando tomadas, deverão ser registradas na pasta 

do aluno, que fica arquivada na sala da Coordenação. 

 

Quanto ao horário escolar: 

O aluno deverá cumprir rigorosamente o horário escolar, que é divulgado 

anualmente aos alunos na primeira semana de aulas, com início previsto às 

13h05 minutos para o EF1 e às  7h30min para o EF2 e término previsto para às 

17h45min para o EF1 e 12h10min (ou 13h) para o Ef2.  

 Não será permitida a entrada do aluno em sala após (5) minutos de atraso; 

nesse caso, ele só poderá assistir à aula seguinte, após o término da 1ª aula e 

não poderá entrar na escola após a 2ª. Aula iniciada; 

 O 3º atraso do mês será comunicado à família pela Coordenação Disciplinar; 

 No 4º atraso do mês o aluno retornará para casa, após contato com a 

família. Nenhum aluno retornará sem ciência de seu responsável.   
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 A saída antecipada só será permitida eventualmente e com comprovação 

de força maior. 

 A Dispensa do aluno será permitida somente com autorização por escrito 

dos responsáveis ou a presença dos mesmos. Se houver solicitação por 

telefone,  a mesma deverá ser confirmada pelo e-mail do responsável. 

 Para frequentar as dependências do Colégio fora do horário escolar, o 

aluno deverá estar uniformizado e apresentar, quando solicitado, cartão de 

identificação. 

 Para frequentar o Laboratório de Informática ou a Biblioteca 

desacompanhado, o aluno deverá comunicar a coordenação e deixar sua 

carteirinha de identificação. Ao sair, o aluno deverá retirar a sua carteirinha de 

identificação na coordenação. 

 Não poderá sair da escola durante do horário escolar sem a permissão da 

família, direção ou coordenação da escola. 

 

Quanto as avaliações: 

O aluno deverá se preparar ao longo do período para as avaliações, através do 

comparecimento e participação efetiva nas aulas e propostas da escola, da 

sistematização do estudo em casa através dos exercícios de casa , trabalhos, 

pesquisas e Atividade PLUS, da presença às aulas de Monitoria 

disponibilizadas pela escola para o 8º. E 9º. Ano do EF2 e de outras propostas 

que estiverem diretamente ligadas à aprendizagem dos conteúdos escolares. 

No dia das avaliações, em sala, o aluno deverá realizá-las sozinho, sem auxílio 

de nenhum colega ou outro recurso. 

O aluno que estiver colando ou dando cola durante as avaliações: 

 Terá sua prova interrompida, retirada e receberá nota zero; 

 Será comunicada a sua atitude ao responsável; 

 Não terá direito a realizar prova de 2ª chamada; 

 Será retirado de sala para evitar transtornos durante a prova. 

*Quanto a pesquisas reproduzidas fielmente (cópias da Internet) ou feitas por 

terceiros, a escola terá o direito de não  reconhecê-las como válidas;  
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Quanto ao uso de celular na escola e em sala de aula: 

O aluno não deverá utilizar celular durante o horário escolar: 

 deverá desligar o aparelho durante as atividades escolares; não será 

permitido o uso em horários de aula do aluno, nem nos intervalos entre aulas, 

apenas nos horários de saída e recreio. 

 Caso o aluno precise se comunicar com seus responsáveis durante o 

período em que estiver em aulas, esta deverá ser feita excepcionalmente e 

quando necessário, através da Coordenação Pedagógica da Escola; após 

finalizadas as aulas, o aluno também poderá solicitar esta comunicação à 

Secretaria.  

 Não será permitido o uso do celular em sala de aula nem durante atividades 

escolares e avaliações, salvo se solicitado pelo professor; 

Caso o aluno utilize o celular em sala, sem a autorização do Professor, este 

poderá: 

 Retirar o celular do aluno e condicionar a entrega apenas ao responsável. 

Deverá encaminhar o nome do aluno e o aparelho ao Auxiliar 

Disciplinar/Coordenador Disciplinar. Neste caso, o professor permitirá que o 

aluno continue a assistir a sua aula; 

 O professor poderá encaminhá-lo ao Coordenador Disciplinar e 

Administrativo para as providências de Advertência Escolar; 

 

Quanto ao uso de tecnologia inapropriadamente: 

 É proibido fazer gravações ou filmagens de qualquer natureza, 

principalmente em sala de aula, sem prévia autorização da escola; 

 Considerando que o mau uso das Redes Sociais (Facebook, twitter, 

whatsapp, etc…) atinge diretamente a rotina escolar através de possíveis 

conflitos decorrentes dessas ações, a escola reserva-se o direito de intervir, 

agir e acionar aqueles que as utilizarem de maneira inadequada, 

comprometendo a imagem moral de instituição e de seus alunos. 

 O aluno deverá preservar a imagem da escola e de toda comunidade 

relacionada à mesma (seus professores, funcionários, colegas e familiares), 

não se utilizando de ofensas, ou qualquer tipo de comportamento 
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difamador e/ou constrangedor independente do veículo utilizado: verbal, 

escrito, pela internet etc. 

 

Caso o aluno descumpra as regras acima, o aluno e a família serão chamados à 

escola e o aluno estará sujeito às sanções prevstas no Regimento escolar. 

 

Quanto a postura em sala de aula e na escola, o aluno deverá: 

 Respeitar o professor e colegas em sala de aula;  

 Entrar em sala de aula antes do professor e aguardá-lo em seu lugar para o 

início das atividades; 

 não sair desnecessariamente da sala de aula, nem circular ociosamente pela 

escola em intervalos entre aulas com atitudes que perturbem o bom 

andamento das atividades escolares; 

 não portar objetos perigosos (quaisquer objetos que ameacem a 

integridade física do próprio aluno ou de terceiros, como objetos cortantes, 

canetas laser e brinquedos que imitem arma de fogo) não autorizados pela 

instituição;  

 não consumir chicletes e/ou balas , nem usar boné em sala de aula. 

 Não adquirir uniformes em tamanhos menores do que o do próprio, pois 

não serão permitidas blusas que deixem a barriga de fora, bermudas 

arrochadas ou curtas, dentre outros; 

 Permanecer em sala de aula somente quando estiver em seu horário e subir 

e descer quando soar o sinal; 

 Evitar formar grupos que promovam algazarras ou distúrbios nas 

dependências da Escola; 

 Respeitar filas de espera, entrada e saída das aulas e na cantina; 

 Trazer, além do material escolar, revistas ou outros materiais 

somente quando solicitado pelo professor e/ou Direção; 

 Não deverá trazer para a escola, roupas, materiais, equipamentos 

eletrônicos e outros itens que não fazem parte do contexto escolar. 

Quanto a danos ou perdas de material dos alunos, o colégio não terá 

responsabilidade no ressarcimento de: perda de peças do uniforme escolar, 

tênis, meias e etc. , perda ou danos no material escolar causados pelo 
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próprio aluno, colegas ou terceiros, danos como: manchas, rasgaduras e 

outros, causados pelo próprio aluno, colegas ou terceiros, no uniforme 

escolar e perda de material tecnológico de uso não obrigatório, no âmbito 

escolar como: celulares, calculadoras, lap top e outros afins; 

 Promover vendas, rifas e subscrições, usando o nome da escola, salvo 

quando houver autorização da direção. 

 Distribuir folhetos ou impressos de qualquer natureza, sem prévia 

autorização da Escola; 

 Colaborar e cuidar para que a sala de aula e outras dependências escolares 

sejam mantidas limpas e em ordem. Salvo as óbvias exceções de festas e 

comemorações, não é permitido comer ou beber; a alimentação deve 

acontecer no período de recreio do aluno.  

Ocorrendo desordem na sala de aula, os alunos envolvidos serão convidados 

juntamente com o professor ou outro funcionário a organizar o ambiente;  

 

Quanto ao cuidado patrimonial: 

 O aluno deverá zelar pela conservação e limpeza do prédio, do mobiliário, e 

de todo material de uso coletivo do Colégio; 

Em caso de prejuízos causados ao Colégio, aos funcionários e aos colegas, por 

danificação de objetos aos mesmos pertencentes, o aluno/família, deverá 

indenizá-los e será aplicado ao aluno(a) infrator as sanções disciplinares 

cabíveis; 

 
Quanto ao uso do uniforme: 

 
O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO desde o 1º dia letivo e é utilizado em todos 

os períodos em que o aluno está na escola, inclusive nas aulas e atividades que 

acontecem no contra turno. 

 

 O uniforme escolar é composto de: 
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 ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 1º ao 5º Ano Escolar:  

- USO DIÁRIO: bermuda jeans azul (até o joelho) ou calça jeans azul (ou 

moletom azul ou cinza), camisa do Colégio, (em perfeitas condições de 

uso) e tênis (é proibido o uso de tamanco, sandália, chinelo, sapatilha 

ou bota). Será permitido o uso do uniforme de EDUCAÇÃO FÍSICA, 

diariamente. 

 ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º. Ao 9º. Ano Escolar: 

- USO DIÁRIO: bermuda jeans azul (até o joelho) ou calça jeans azul, 

camisa do Colégio, (em perfeitas condições de uso) e tênis (é proibido 

o uso de tamanco, sandália, chinelo, sapatilha ou bota). NÃO SERÁ 

PERMITIDA a entrada nas dependências da escola trajando short, mini 

blusa, minissaia ou calçados que não sejam tênis. 

ATENÇÃO: O UNIFORME DE INVERNO É OPCIONAL PARA TODOS OS ANOS ESCOLARES. 

 

  Nas aulas e Educação Física: 

 ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 1º ao 5º Ano Escolar: bermuda de helanca do 

Colégio e/ou saia-short do Colégio, camisa do Colégio e tênis. 

 ENSINO FUNDAMENTAL 2 – 6º. Ao 9º. Ano Escolar: é OBRIGATÓRIO o 

uso de bermuda específica (calça corsário ou bermuda de suplex 

feminino e bermuda de moletom masculina) do Colégio. Será permitido 

uso do uniforme de EDUCAÇÃO FÍSICA, diariamente (calça corsário 

feminina e bermuda de moletom masculina), exceto a bermuda de 

suplex feminina. 

 

Não é permitido alterar o modelo do uniforme – blusas, calças e bermudas – 

com intervenções que desvirtuem ou retirem do uniforme a sua principal 

função:  gerar uniformidade no grupo, assim, não serão aceitas customizações 

como peças “cortadas, desfiadas, rasgadas, manchadas e etc.”. 

Quanto ao Material escolar: 

Para que o aluno possa viver com plenitude todas as propostas escolares, 

solicitamos no ato da matrícula uma lista de materiais de uso individual.  
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Estes materiais são recursos utilizados pela escola, professores e alunos para 

que ele tenha um melhor rendimento, exercite as suas aprendizagens e 

obtenha melhores resultados. 

Todo o material solicitado na lista deve ser adquirido pelas famílias e trazido 

para a escola.  

Periodicamente é importante que as famílias e seu filhos, verifiquem a 

necessidade de reposição de alguns deles para um melhor aproveitamento 

das atividades. Ressaltamos que o aluno que não traz todo o material, está 

sujeito a prejuízo na sua aprendizagem.  

Ações não permitidas aos alunos. O aluno NÃO poderá: 

 Utilizar equipamentos eletrônicos dentro da sala de aula, tais como: celular, 

máquina fotográfica, jogos etc… a não ser que faça parte da proposta do 

professor. 

 Usar boné, gorro, lenço ou capuz dentro da escola;  

 Entrar ou sair da sala de aula sem a permissão do professor;  

 Fumar, usar, ou promover o uso de qualquer tipo de drogas e/ou bebidas 

alcoólicas no colégio ou em suas imediações;  

 Manifestar explicitamente namoro como beijar, sentar no colo, entre 

outras, não cabíveis no ambiente escolar;  

  Incentivar ou participar de brigas dentro ou nas proximidades da escola.  

 Praticar qualquer tipo de bullying; 

  Portar ou estimular porte de material pornográfico ou preconceituoso. 

Caso o aluno apresente situações de indisciplina, leves ou graves, estará 

sujeito, em última instância, a aplicação das seguintes sanções previstas no 

REGIMENTO ESCOLAR - medidas socioeducativas, podendo a ordem ser 

alterada dependendo da gravidade da indisciplina.  

a) Advertência verbal reservada: conversa com o Coordenador disciplinar, 

outro membro da equipe técnico pedagógica ou docente; 

b) Advertência por escrito: formulário explicativo do tipo de indisciplina 

cometida pelo aluno, que deverá levar para casa e trazer no dia seguinte 

assinado pelo responsável. O aluno só poderá assistir aula no dia seguinte a 

advertência, com esta assinada pelo responsável. Caso contrário, a 
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Coordenação disciplinar entrará em contato com a família, para que a situação 

seja regularizada; 

c) Chamada do responsável ao Colégio: a escola convocará a família para 

conversa, a fim de que seja elaborado conjuntamente com a família e o aluno, 

um plano de ações para a melhoria das suas atitudes.  

d) suspensão de 1 (um) a 3 (três) dias ou exclusão com transferência 

compulsória. 

 

As medidas sócio educativas serão usadas conforme a gravidade do evento 

disciplinar; 

A transferência compulsória poderá, ainda, ser aplicada em caso de falta grave 

que resulte em dano físico, material ou moral ao Colégio ou membro da 

Comunidade Escolar, independente da aplicação de qualquer tipo de sanção 

disciplinar anterior. 

As ocorrências disciplinares deverão ser encaminhadas semanalmente à 

Direção, Coordenação Pedagógica e Psicologia, de forma resumida, pela 

Coordenação Disciplinar; 

O aluno com questões disciplinares perderá o direito a qualquer benefício que 

a Escola oferece, inclusive as aulas extracurriculares, desde que não o 

prejudique em seu aprendizado. 

 

6. Procedimentos pedagógicos adotados pela instituição: classificação, 

reclassificação do aluno proveniente do estrangeiro e atendimento 

educacional especializado. 

A matrícula por transferência poderá ser feita no Colégio Plínio Leite por 

classificação do aluno em qualquer ano ou série, independentemente da 

escolarização anterior, nos casos em que o aluno não tenha ou não possa 

comprovar sua vida escolar anterior. Dependerá de avaliação específica, 

contendo os conteúdos da base comum e preparada e aplicada pelo colégio. A 

equipe também poderá usar como base a idade do aluno.  

A matrícula por transferência poderá ser feita ainda por reclassificação, por 

iniciativa do colégio, com anuência dos responsáveis, ou do próprio aluno, se 
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maior de idade, em caso de alunos transferidos de unidades escolares de 

países estrangeiros.  

Em se tratando de aluno proveniente do estrangeiro, será respeitada a 

legislação vigente, observando o disposto na alínea “c” do art.24 da Lei 

9394/96, quando o candidato não possuir comprovação de escolaridade 

anterior. O aluno será colocado na série compatível inicialmente pela sua 

idade e fará testes de todas as disciplinas, que ficarão arquivados em sua ficha 

na coordenação; caso a equipe avalie que na turma relativa a idade do aluno, 

este ficará improdutivo, matricularemos o aluno na série imediatamente 

anterior e faremos reavaliações periódicas para checar se o aluno tem chance 

de avançar. 

Em se tratando de aluno estrangeiro que não esteja familiarizado com a língua 

portuguesa, a escola disponibilizará aulas, no contraturno, a custo da família, 

para adequação do aluno ao novo país. 

A transferência deverá ser expedida em qualquer período que for solicitada, 

acompanhada de histórico escolar com a identificação completa do 

estabelecimento e do aluno, com a inclusão do código atribuído pelo Censo 

escolar e com todas as informações sobre a vida escolar, assinado pelo 

Diretor, Secretário e com os respectivos registros.  

 

Quanto ao atendimento educacional especializado, a escola inclusiva é a que 

acolhe a todos, que se pauta pelos princípios da educação integral em que 

todo o processo educativo deve estar a serviço do completo desenvolvimento 

do estudante - cognitivo, social, emocional, físico e simbólico. Ela também 

reconhece que os estudantes têm ritmos e estilos distintos de aprendizagem e 

que essa singularidade precisa ser considerada desde o início do planejamento 

até a avaliação de aprendizagem. 

O tratamento a ser dispensado ao aluno com necessidades educacionais 

especiais, será planejado pelo setor pedagógico do colégio, após análise de 

cada caso em sua particularidade e especificidade. (Regimento escolar do Colégio 

Plínio Leite) 

A equipe em consonância com a Deliberação CEE nº 355 de 14 de junho de 

2016, elaborará para cada aluno identificado com transtorno global do 

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, um Plano de 
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Atendimento Educacional Individualizado, com vistas à promoção do 

desenvolvimento e aprendizado do educando, sua ambientação e adaptação 

do seu currículo e Proposta Pedagógica da Instituição 

Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 

tomada de decisão quanto ao atendimento necessário, o Colégio realiza a 

avaliação pedagógica do aluno no processo ensino-aprendizagem, 

considerando: 

a) As características de aprendizagem dos alunos e condições 

biopsicossociais; 

b) As condições da Escola e da prática pedagógica; 

c) A participação da família; 

d) Apresentação de laudo, emitido por profissional habilitado, que comprove 

a situação do aluno. 

 

O responsável pelo aluno deverá informar todo e qualquer tipo de 

acompanhamento clínico e/ou Pedagógico oferecido ao aluno na forma 

extracurricular, assim como: laudos, atestados médicos, pareceres e 

orientações específicas da deficiência e também proporcionar aos mesmos, 

atendimento especializado que contribuam para o seu desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional. Quando a participação da família não estiver 

dentro do previsto no regimento, inviabilizando a consecução dos objetivos da 

escola enquanto Instituição Educacional, o que configura desassistência, a 

escola deverá comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. 

 

O Colégio Plínio Leite apresenta em seu efetivo de funcionários, uma 

psicóloga, que orientará as adequações do trabalho escolar às características 

dos alunos especiais. 

 

Nos casos em que as crianças portadoras de necessidades especiais 

comprovadas por laudo médico atualizado necessitarem de um profissional de 

apoio, o mesmo será indicado e contratado pelo colégio após avaliação da 

equipe pedagógica e será responsável por auxiliar no processo pedagógico do 

aluno enquanto este estiver na escola. 
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Todas as normas de Classificação, Reclassificação, Aproveitamento, 

Adaptação e Equivalência de Estudos estão estabelecidas no Regimento 

Escolar do Colégio Plínio Leite, Título IV: DO REGIME ESCOLAR, Capítulo III - 

sobre classificação, reclassificação do aluno proveniente do estrangeiro e 

atendimento educacional especializado, devidamente Registrado em Cartório 

de Títulos e Documentos e disponível na Secretaria, Direção e Site da Escola. 

 

  

7. Progressão Parcial ou Dependência: 

O Colégio Plínio Leite oferecerá aos alunos de outras escolas ou aos seus 

próprios alunos, a possibilidade de prosseguir seus estudos cursando 

paralelamente a série a que seria promovido (8º ou 9º ano escolar), o sistema 

de progressão parcial (dependência) em no máximo duas disciplinas que 

tenha ficado reprovado no ano corrente, no 7º e 8º ano escolar do Ensino 

Fundamental.  

 

Será realizada em contraturno, por um professor da área, durante o ano 

letivo, com calendário específico. Respeitará o conteúdo curricular mínimo da 

série pendente e a avaliação será realizada através de testes, trabalhos e 

provas que, respeitando a média aritmética, deverão totalizar no mínimo 6,0 

pontos – 60% de aproveitamento. A reprovação na disciplina em dependência 

reterá o aluno na série cursada, devendo realizar novamente no ano seguinte 

a série e dependência cursadas no ano corrente. 

 

O Colégio Plínio Leite poderá, ainda, a critério da Direção Geral e da equipe 

técnico-pedagógica reavaliar os casos de alunos com reprovação em dois anos 

consecutivos na mesma série, ano escolar, ciclo, etapa ou outra forma de 

organização adotada na educação básica, para efetivação da matrícula. 

Todas as normas de Progressão Parcial ou Dependência estão estabelecidas 

no Regimento Escolar do Colégio Plínio Leite, Título IV: DO REGIME ESCOLAR, 

Capítulo II - sobre classificação, reclassificação do aluno proveniente do 

estrangeiro e atendimento educacional especializado, devidamente 

Registrado em Cartório de Títulos e Documentos e disponível na Secretaria, 

Direção e Site da Escola.  
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8. Sistema de Avaliação, Promoção, Frequência e Recuperação de Estudos: 

 

Sistema de Avaliação: A avaliação do aproveitamento escolar é feita de forma 

contínua e tem por objetivo diagnosticar a eficiência do ensino aprendizagem, 

a reformulação do trabalho docente e caracterizar o aluno em função dos 

critérios estabelecidos para construção do conhecimento. Nesse processo, o 

professor utiliza recursos que possibilitam observações sistemáticas das 

situações vivenciadas pelo aluno, de modo que evidenciem o seu crescimento 

global em função dos objetivos propostos no currículo. 

 

Durante o ano letivo, verificamos o rendimento escolar do aluno de forma 

diversificada, através de avaliações qualitativas (de suas atitudes individuais e 

sociais como respeito ao outro, compromisso, responsabilidade), 

quantitativas (através do seu aproveitamento em atividades, trabalhos, testes, 

simulados, provas) e também da apuração da sua assiduidade, buscando 

sempre o equilíbrio entre os aspectos qualitativos e os quantitativos. 

 

Quanto à pontuação, os alunos podem atingir notas de 0 (zero) a 10,0 (dez) 

pontos ao final de cada trimestre. Será considerado aprovado no trimestre, 

sem necessitar fazer provas de recuperação, os alunos que apurados os 

resultados parciais (trimestrais) obtiverem média igual ou superior a 6,0 (seis) 

pontos em cada disciplina, apurada através da média aritmética dos resultados 

obtidos no trimestre. 

São atividades avaliativas trimestrais, pontuadas, valendo de 0 (zero) a 10,0 

(dez) pontos: 

 MAP (Média das Atividades Pontuadas), que envolve a mensuração das 

atitudes individuais e sociais somada às notas dos trabalhos, Atividades 

PLUS e testes; 

 PTR (Provas trimestrais), que são as avaliações finais do período. 
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Legenda: MAP Média das Atividades Pontuadas; AP – Atividade PLUS 

(Atividade pontuada para casa); PTR – Provas trimestrais. 

 

Será considerado aprovado ao ano escolar seguinte o aluno que, ao final do 

ano letivo, obtiver Média Anual igual ou superior a 6,0 (seis) em cada 

disciplina, apurada através da média aritmética dos resultados obtidos nos 3 

(três) períodos durante o ano letivo, e frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) ao total de aulas e atividades do ano escolar. Será reprovado 

direto na disciplina o aluno que obtiver Média Anual inferior a 3,0 (três). 

A avaliação empregada no 1º ano do Ensino Fundamental visa o 

acompanhamento contínuo dos alunos a fim de diagnosticar e aprimorar o 

desenvolvimento dos mesmos. Essa Avaliação é feita através de relatórios 

semestrais e não são atribuídas notas classificatórias. 

 

Provas de 2ª Chamada – Segunda Chamada 

A juízo da Direção e Coordenação Pedagógica, poderá ser concedida a 2a 

chamada aos alunos que faltarem às avaliações, desde que os responsáveis 

requeiram na Secretaria com a justificativa apresentada em tempo hábil, como 

doença comprovada por atestado médico ou declaração comprovando a 

convocação de atletas federados. Não são consideradas justificativas para 

realização de segunda chamada: atraso, esquecimento, viagens de lazer. 

 No caso de o aluno estar suspenso no dia da prova, será permitida a sua vinda 

à escola neste mesmo dia, para realizar, em local específico, a prova do 

trimestre, sem necessidade de ser solicitada a 2ª chamada. 
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O aluno que não realizar a prova do período deverá, para ter nota na PTR, 

fazer obrigatoriamente a(s) prova(s) de 2ª chamada. Caso o aluno não realize 

nem a PTR , nem a 2ª chamada relativa a esta, não terá direito a realizar a 

prova de Recuperação do Período. 

 

Promoção e Frequência:  É obrigatória a frequência às aulas em todas as 

disciplinas e atividades escolares. 

Abono de faltas: Em caso de afastamento médico, justificado e de 

convocação de atleta federado, as faltas serão justificadas.  

É dispensado das atividades físicas, e não dos trabalhos teóricos, na 

disciplina Educação Física, o aluno que apresentar impeditivo devidamente 

atestado pelo médico. 

Será considerado aprovado no ano corrente e autorizado a frequentar o ano 

escolar seguinte,  o aluno que, ao final do ano letivo, obtiver Média Anual 

igual ou superior a 6,0 (seis) em cada disciplina, apurada através da média 

aritmética dos resultados obtidos nos 3 (três) períodos durante o ano letivo, 

e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) ao total de aulas e 

atividades do ano escolar. 

 

Recuperação de Estudos: Ao longo do ano letivo, será oferecido ao aluno 

pela equipe técnico-pedagógica sistema de estudo visando a recuperação do 

aluno nas disciplinas que não alcançou a média 6,0 (seis), exigida para 

aprovação. 

O aluno terá, após o período de provas, aulas de revisão das mesmas e o 

direito a realizar novas provas (prova de Recuperação) nas disciplinas que 

não alcançou média. Caso ele não realize a(s) prova(s) de recuperação, 

permanecerá com a média do período. A nota obtida na prova de 

recuperação, somente substituirá a nota da Prova Trimestral do período se 

superior a ela, somando-se a média das atividades pontuadas (MAP) e 

dividindo-se por 2 (dois). 

No 3º período é divulgado após as provas finais, o resultado parcial do aluno.  

Os alunos que obtiverem o mínimo de 18,0 (dezoito) pontos anuais, estarão 

aprovados no ano e liberados. Os alunos que tiverem ficado em recuperação 

no 3º trimestre, ou seja, que tenham obtido menos de 6,0 (seis) pontos na 
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nota do 3º período, deverão fazer provas de recuperação, que substituirá a 

nota da PTR do 3º período. 

Será permitido aos alunos que não tiverem obtido 18,0 (dezoito) pontos 

anuais, mesmo que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 6,0 (seis 

pontos) no 3º trimestre, que façam as provas de recuperação do 3º período, 

para que tenham a possibilidade de subir a sua média no 3º período. É 

importante registrar que a nota da prova da recuperação substituirá a nota 

da Prova Trimestral do 3º período se superior a ela, somando-se a média das 

atividades pontuadas (MAP) e dividindo-se por 2 (dois). 

Ao final desta avaliação, o aluno que não obtiver 18 ,0 (dezoito) pontos anuais, 

estará reprovado no ano. 

Ao fim das provas do 3º período e antes das provas de recuperação do 

mesmo, as Coordenações divulgam listagem: de alunos aprovados direto no 

ano, sem recuperações no 3º período (não há necessidade de fazer provas de 

recuperação); de alunos em recuperação no período, mas já aprovados no ano 

(não há necessidade de fazer provas de recuperação); de alunos em 

recuperação no período e não aprovados no ano (para participarem das aulas 

de recuperação e realizarem provas de recuperação) e de alunos que não 

estão em recuperação no período, mas que ainda não tem 18,0 pontos anuais 

(para participarem das aulas de recuperação e realizarem provas de 

recuperação). 

 

Vista e Revisão de provas no 3º Período: Divulgado o resultado de 

recuperação do 3º período, o aluno poderá requerer junto à Secretaria, uma 

“vista às provas” de recuperação do 3º período. Poderá ainda, num segundo 

momento, solicitar (através do responsável) “revisão de provas”, com as 

devidas justificativas, por escrito e atendendo ao calendário divulgado com as 

datas para esses procedimentos. 

 

 Reforço Periódico Opcional: 

O Reforço Periódico Opcional  em nada se assemelha com programa de 

recuperação de aprendizagem oferecido ao longo do ano pela instituição. Ele  

visa revisar e fixar os conteúdos estudados no período e que ainda não estão 



31 

 

apreendidos, aprofundar os conteúdos aplicados em sala de aula e estimular o 

aluno na preparação para as avaliações. 

É  regulado por normas pré-estabelecidas, divulgadas a seguir: 

                1 – Do programa: 

 Será oferecido no 2º. e 3º. Períodos, no contra turno com 

calendário divulgado no ato da inscrição. 

 Para os alunos do 6º ao 9º ano escolar serão oferecidos pacotes 

de 10 aulas nas disciplinas de: Matemática e Português. 

 O programa só acontecerá com no mínimo 5 alunos inscritos. 

 Em caso de falta do estudante às aulas, a escola não se 

responsabilizará pela reposição das mesmas. 

 Informações sobre: custo, cronograma, disciplinas e, conteúdos 

são divulgadas em ocasião da montagem das turmas. A 

coordenação emitirá uma circular com intenção de matrícula, 

número de aulas e valores e posteriormente um segundo 

comunicado informando dias da semana e horários. 

 

2- Para participar das aulas do Reforço Periódico Opcional o aluno 

interessado deverá: 

 Inscrever-se na secretaria do colégio no período informado na 

circular emitida pela coordenação; 

 Preencher o requerimento e fazer o pagamento no ato da 

inscrição na secretaria do colégio. 

 Comparecer as aulas a partir do primeiro dia informado na circular 

emitida pela coordenação; 

 Ser assíduo e pontual. 

 Ter bom comportamento e interesse nas aulas. 

 Trazer o material didático – livro, caderno e  apostila; 

 Obrigatoriamente usar o uniforme. 
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 Monitoria – A Importância de Rever e Aprender: 

O objetivo do programa Monitoria – A Importância de Rever e Aprender é 

formar grupos de estudo para resgatar os conteúdos estudados em sala de 

aula, estimulando o aluno a buscar ajuda em suas dificuldades. 

O estudante com um bom Coeficiente de Rendimento e vontade de ensinar, 

por ano escolar,  é convidado pelo corpo docente e Coordenação Pedagógica 

a dar aulas para os seus colegas em espaço próprio da escola e em contra 

turno, com dia e horários estabelecidos previamente.  Este programa estimula 

ainda o protagonismo do aluno e fortalece a parceria entre amigos. 

Ele favorece e propicia um horário fixo de estudos nas disciplinas de 

Matemática e Português para alunos do 8º e 9º ano escolar do Ensino 

Fundamental que não apreenderam algum conteúdo no período regular ou 

que desejem fixá-lo. 

Objetiva também promover a troca entre alunos, propiciando a formação de 

hábito de estudo.  

 

1 – Do programa 

O MONITOR: 

 Poderão ser oferecidas, após a avaliação da necessidade 

pedagógica pela Direção e Coordenação Pedagógica, a partir do 2º. 

Período letivo, inclusive, para alunos de 8º e 9º ano escolar do Ensino 

Fundamental, aulas de Monitoria.   

 Essas aulas são ministradas por estudantes (sob a supervisão da 

coordenação pedagógica) de cada uma das séries contempladas 

pela proposta, que tenham um bom CR, com o seu perfil acadêmico 

e disciplinar e que sejam convidados pelo corpo docente e 

Coordenação Pedagógica a dar aulas para os seus colegas em 

espaço próprio da escola e em contra turno.  

 Cada monitor terá como beneficio o desconto de no máximo 50% 

no valor da mensalidade integral no mês subsequente às aulas de 

Monitoria. Este desconto não é acumulativo. 
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 O período previsto para cada monitor será de 30 dias, podendo 

ser renovado após analise do desempenho do grupo e do monitor 

pela equipe pedagógica por mais um mês; as aulas de monitoria 

estão previstas até o último dia do mês de outubro. 

 O monitor só participará do projeto se o seu responsável 

concordar e assinar o termo de ciência e compromisso (no corpo 

deste), com todas as regras estabelecidas pelo colégio. 

 O Monitor tem sempre suporte do professor regente da disciplina 

e supervisão da coordenação pedagógica. 

 Caso o aluno Monitor deseje preparar algum material para ser 

compartilhado com o grupo de estudos, este deverá submeter o 

material à Coordenação/Professor regente com a devida 

antecedência.  

 

O GRUPO INSCRITO NA MONITORIA: 

 O grupo de estudos será composto por no máximo 15 alunos. 

 As 5 (cinco) primeiras vagas serão preenchidas através das 

indicações de professores e coordenadores. 

 A carga horária semanal será de 2 horas/aulas por disciplina. 

 O inicio da monitoria será ao final do 1º. Trimestre letivo e 

terminará ao final do 2º. Trimestre letivo. 

 A Monitoria do 1º. Trimestre será suspensa na 2ª. Quinzena do 

mês de julho e retornará, se for o caso, em agosto. 

 Caso tenhamos um número superior ao estabelecido, faremos 

lista de espera. 

 Em caso de falta às aulas, a mesma deverá ser justificada e 

posteriormente avaliada pela equipe pedagógica, podendo o aluno 

inscrito ser eliminado do projeto. 
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2 - Para participar das aulas de monitoria o aluno interessado deverá: 

 Inscrever-se na secretaria do colégio no período informado na 

circular emitida pela coordenação, sem custo adicional às 

mensalidades do colégio; 

 Comparecer as aulas a partir do primeiro dia informado na circular 

emitida pela coordenação; 

 Ser assíduo e pontual. 

 Ter bom comportamento e interesse nas aulas. 

 Trazer o material didático – livro, caderno, apostila, folhas da 

disciplina da Monitoria. 

 Obrigatoriamente usar o uniforme. 

 

Todas as normas de Sistema de Avaliação, Promoção, Frequência e Recuperação de 

Estudos estão estabelecidas no Regimento Escolar do Colégio Plínio Leite, Título IV: 

DO REGIME ESCOLAR, Capítulo IV, V e VI - Sistema de Avaliação, Promoção 

Frequência e Recuperação de Estudos respectivamente, devidamente Registrado 

em Cartório de Títulos e Documentos e disponível na Secretaria, Direção e Site da 

Escola.  

 

10. Calendário Escolar: 

O Calendário Escolar é elaborado anualmente pela Equipe Técnico Pedagógica 

– Direção e Coordenação Pedagógica. 

Do calendário consta o início e final do ano letivo, feriados e dias não letivos 

(recessos, dias livres e férias) , período de recuperação trimestral, período de 

provas, reuniões de conselhos de classe, períodos de capacitação de 

professores e outros eventos que envolvem o corpo docente e discente , 

atendendo às exigências do ensino, às necessidades dos alunos, dos 

professores, da comunidade em geral e às diretrizes do Colégio Plínio Leite. 

No nível fundamental, o calendário escolar é organizado com carga horária 

mínima, distribuída nos dias letivos de efetivo trabalho escolar, de acordo com 

a legislação em vigor. 
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A equipe de professores terá o seu período de férias previsto, após término do 

ano letivo, podendo ser requisitados pela Instituição, quando necessário, nos 

dias livres dos alunos inter períodos. 

O calendário do ano corrente encontra-se em anexo a este documento. 

 

11. Projetos Curriculares: 

O Projeto Político Pedagógico de uma escola – PPP - tem como objetivo 

organizar o trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Ele é criado através 

da reflexão de concepções, ideais, interesses, necessidades, e planeja e 

projeta a vida da escola, para pequeno, médio e longo prazo. 

Nosso  Projeto Político Pedagógico define e retrata uma realidade que é 

construída em nosso dia a dia, num espaço no qual se pensa no caminho que 

está sendo percorrido a partir da reflexão do conhecimento que é gerado na 

prática cotidiana. 

Ele tem a função de ser o registro da vida pedagógica da escola e proposta 

real sobre as nossas experiências já consolidadas e expectativas futuras. 

 

É reestruturado sempre que necessário, após avaliação periódica da equipe 

docente, visando a melhoria contínua do trabalho pedagógico e entendida 

como um investimento sistemático para alcançar as metas educativas de 

maneira mais eficaz. 

Oferecemos um ensino que vai além da sala de aula, envolvendo-o em 

projetos que lhe são significativos e que oferecem estímulos e oportunizem 

trabalhar competências e habilidades, buscando a sua formação integral. 

O trabalho permeado por projetos oportuniza a equipe estar constantemente 

avaliando o passado e pensando o futuro, planejando-o, organizando-o, 

aproximando o desejo que se tem, daquilo que a realidade permite. 

É importante registrar que devem estar diretamente envolvidos nos projetos a 

seguir, os temas transversais, ou seja, temas a respeito de processos que 

estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas 
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famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano, que são debatidos em 

diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no 

âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes 

que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo 

construída e que demandam transformações sociais e também de atitudes 

pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a 

essas duas dimensões.  

 

São temas importantes que são trabalhados na escola seja através de Projetos 

Pedagógicos, seja prevendo no planejamento anual das disciplinas: Educação 

Ambiental, Educação para o trânsito, Educação Alimentar e Nutricional, Respeito 

e valorização do Idoso, Violência contra a Mulher , História e Cultura afro 

brasileira e indígena, Estatuto da Criança e do Adolescente, Prevenção contra 

dependência química, Temas sobre doação de sangue, Cidadania, Ética, Saúde, 

Orientação Sexual, Pluralidade Cultural (respeito a gênero, raça, sexo, religião), 

Trabalho e Consumo, Meio Ambiente e Bullying, Tecnologia, Empreendedorismo, 

Cultura e Filosofia. 

 

Além dos PROJETOS PERMANENTES E ESPECÍFICOS definidos pela Instituição, 

anualmente, definimos junto a equipe: 

 

 PROJETO DIRECIONADOR: uma temática que direcionará os projetos 

desenvolvidos no ano.  

 PROJETOS ESPECÍFICOS DO ANO: projetos que são anualmente escolhidos pelas 

equipes e entrelaçados ao tema do Projeto Direcionador.  

 

PROJETOS PERMANENTES DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

São Projetos Permanentes do Colégio Plínio Leite que fazem parte do nosso 

trabalho e que nos ajudam a alcançar os fundamentos filosóficos propostos pelo 

Colégio: 
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Projeto Descrição e objetivo: 
Podem ser encontrados no site em PROJETOS 

ESPECIAIS 

Responsáveis 
diretos 

Período 

Institucional Projetos vivenciados por toda a 
escola 

Envolvidos diretos  Período 

Gincana 
Plinioleitense: 
Aniversário do 
Colégio Plínio 
Leite 

É um projeto que tem como essência 
motivadora, as comemorações do 
aniversário do Colégio. Entretanto, 
tem sua proposta alicerçada em nosso 
projeto direcionador – com tema 
definido anualmente – e visa 
desenvolver o intercâmbio social entre 
as diferentes turmas e alunos da 
escola, incentivar e fortalecer a relação 
entre os mestres e alunos, estimular a 
formação de lideranças sadias e a 
competição pacífica e positiva, que 
preze pelo aprimoramento físico, 
mental e moral de nossos alunos. 
Aborda alguns temas transversais 
como Ética, Saúde, e Pluralidade 
Cultural. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar, 
toda a equipe de 

Professores e 
Funcionários 

Direção Pedagógica 
 
 
 

Se inicia no mês de 
MARÇO, culminando 

no mês de ABRIL. 
REFERÊNCIA – 15 de 
abril - Aniversário do 

colégio. 

Ação Social - 
Viver o Exercício 
da Solidariedade 
(as equipes definem 
anualmente que 
projetos de ação social 
serão desenvolvidos 
no ano seguinte em 
cada turma/ 
serie/segmento) 

Os projetos de ação social têm como 
objetivo conscientizar os educandos 
para o exercício da cidadania e do 
importante papel que cada um de nós 
têm na sociedade. Possibilita deixar 
para trás pré-conceitos e ideologias 
estabelecidas, para sair da zona de 
conforto em que vivemos e beneficiar 
o outro através do exercício da 
solidariedade. São propostas que 
surgem dentro das disciplinas e 
conteúdos trabalhados na escola e se 
apresentam como atividades de cunho 
voluntário, ou seja, que acontecem 
pelo desejo de proporcionar melhor 
qualidade de vida a comunidade.  
Envolve todos os temas transversais. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e Professores 

Direção Pedagógica 
 
 

DURANTE TODO O 
ANO LETIVO, 

incentivado pela 
Coordenação 
pedagógica e 

respaldado pela 
Coordenação 

Administrativa 

Olimpíada de 
Matemática 

É um projeto que tem por objetivo 
identificar e estimular jovens com 
talento matemático a se desenvolver 
ainda mais na área, levando-os ainda a 
identificar em si próprios a possível 
vontade em seguir uma área de 
pesquisa. Incentiva ainda a um estudo 
mais sistemático na área da 
matemática, àqueles que gostam de 
desafios, que querem se desenvolver a 
competir saudavelmente. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e Professores da Área da 

Matemática e suas 
tecnologias 

Direção Pedagógica 

Mês de MAIO 

Festa Junina: 
Arraiá 
Plinioleitense 

É um projeto que tem como objetivo 
vivenciar e valorizar a cultura e as 
tradições do nosso país. Nessa 
perspectiva, busca envolver também 
as famílias nessa vivência cultural e 
folclórica e estreitar laços de 
convivência entre Aluno X Família X 
Escola. Aborda especialmente o tema 
transversal Pluralidade Cultural. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e toda a equipe de 

Professores e 
Funcionários 

Direção Pedagógica 

Mês de JUNHO 



38 

 

Projeto das 
Humanidades 

É um projeto que tem por objetivo 
identificar e estimular jovens com 
talento na área das Ciências Humanas 
a se desenvolver ainda mais na área, 
levando-os ainda a identificar em si 
próprios a possível vontade em seguir 
uma área relativa. Incentiva ainda a um 
estudo mais sistemático na área das 
Ciências Humanas, para realizar 
projetos que contribuam com a 
sociedade e o meio ambiente. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e Professores da Área de 

Humanas e suas 
tecnologias 

Direção Pedagógica 

Mês de AGOSTO 

Dia Olímpico É um projeto que cria oportunidades 
para que os estudantes vivenciem os 
valores de um evento esportivo.  Tem 
objetivo também de levar os alunos a 
vivência dos valores das Olimpíadas, 
como o respeito, amizade, o 
desenvolvimento de atitudes positivas 
como prevenção do bullying, 
valorização da diversidade e 
fortalecimento da autoestima. 
Vivenciar as Olimpíadas na escola 
proporciona a consolidação de 
preceitos éticos e de boa convivência, 
que contribuem para a construção de 
uma sociedade mais justa e 
pacífica.  Aborda alguns temas 
transversais como Ética e Saúde. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar, 
toda a equipe de 

Professores de Educação 
Física e Clube de Esportes 

Funcionários 
Direção Pedagógica 

  

O Trabalho é realizado 
ao longo do 1º. 

semestre e o evento, 
no Mês de JULHO – 

REFERÊNCIA – 
Eventos 

Internacionais - 
Olimpíadas e Copa do 

Mundo. 

Mês do Amor, 
Afeto e Amizade 

O objetivo principal desse projeto é 
fazer uma reflexão conjunta sobre 
afetividade, princípios éticos, relações 
sociais, pessoais e interpessoais, 
visando reacender os valores e 
sentimentos que temos dentro de nós. 
Aborda alguns temas transversais 
como ética e bullying. 

Alunos, Coordenação 
Pedagógica e toda a 

equipe de Professores e 
Funcionários 

Direção Pedagógica 
 
 

Acontece durante todo o 
ano letivo, e se comemora 

durante todo o mês de 
AGOSTO REFERÊNCIA - 20 

de julho: Dia do Amigo e dia 
internacional da amizade. 

Semana Literária A SEMANA LITERÁRIA é um projeto que 
culmina em setembro, mas acontece ao 
longo do ano, quando os alunos 
apresentam e expõem trabalhos 
realizados com a leitura dos livros 
extraclasses , são oferecidos aos alunos 
uma multiplicidade de eventos que 
complementam e acrescentam vivências 
ao trabalho desenvolvido ao longo do 
ano: encontro com autores, contadores 
de histórias, leituras dramatizadas, feira 
de livros, oficinas, dentre outros. 

 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e Professores de 

Linguagens 
Parceiros contadores de 

história, editoras... 
Direção Pedagógica 

 
 

Durante todo o ano 
através da Sala de 

Leitura e Sala de aula 
e do desenvolvimento 
dos livros extraclasse. 

Culmina em  
SETEMBRO 

Projeto Ciência, 
tecnologia e 
inovação 

É um projeto que tem por objetivo 
identificar e estimular jovens com 
talento na área das Ciências da 
Natureza. Visa ainda ampliar a 
capacidade de investigar a realidade, 
por meio da realização de práticas e 

produções científicas. 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar, 
equipe de Ciências, 
Química e Física e 

Funcionários 
Direção Pedagógica 

 

Se desenvolve ao 
longo de todo o ano 
letivo e é divulgado a 
comunidade escolar 

no mês de OUTUBRO.   
REFERÊNCIA – 10 de 

outubro: Semana 
Nacional de Ciências e 

Tecnologia. 

Dia Plinioleitense  É um evento que reúne a caminhada 
pedagógica dos alunos nas diferentes 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Se desenvolve ao 
longo de todo o ano 
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disciplinas trabalhados ao longo do 
ano letivo. No Dia Plinioleitense 
apresentamos os trabalhos das 
equipes e alunos, compartilhando-o 
com a comunidade escolar. Aborda 
todos os temas transversais. 

Administrativa/Disciplinar, 
toda a equipe de 

Professores e 
Funcionários  

Direção Pedagógica 
 

letivo e é divulgado a 
comunidade escolar 

no mês de OUTUBRO.  
REFERÊNCIA – 10 de 

outubro: Semana 
Nacional de Ciências e 

Tecnologia. 

Da Teoria a 
Prática - Projeto 
Cultural  (as 

equipes definem 
anualmente que aulas 
passeio/visitas farão no 
ano seguinte em cada 
turma/ 
serie/segmento) 

Esse projeto, que é oportunizado a 
todas as turmas da escola, propõe 
durante todo o ano, visitas a 
diferentes ambientes culturais a fim 
de que possam apropriar-se de novas 
informações e vivências. Oferecemos 
ainda em nosso site periodicamente, 
uma Agenda Cultural com dicas e 
sugestões de atividades culturais para 
a programação em família. É um 
projeto que aborda todos os temas 
transversais. 
 

Alunos, Coordenações 
Pedagógica e 

Administrativa/Disciplinar 
e Professores 

Direção Pedagógica 
 
 

Durante TODO ANO 
LETIVO seguindo as 

demandas das 
disciplinas 

Civismo Também 
se Vivência  

Este projeto visa despertar no aluno a 
formação cidadã. Desta forma, 
resgatamos os valores cívicos e 
incentivamos os alunos a se tornarem 
cidadãos conscientes do seu papel na 
sociedade. Em sinergia com a Lei nº 
12.031/09, que torna obrigatória a 
execução do Hino Nacional nas 
escolas, semanalmente cantamos o 
Hino Nacional Brasileiro e realizamos o 
hasteamento das Bandeiras, quando 
há a conscientização dos alunos sobre 
a postura diante do Hino Nacional e a 
importância de respeitá-lo como um 
símbolo da pátria e a valorização do 
país.  
No dia 7 de setembro, data da 
Independência do Brasil, os alunos, 
professores e funcionários do colégio, 
desfilam pelas ruas do município, 
comemorando a data importante para 
a história do país.  Aborda o tema 
transversal Ética e Cidadania. 

Coordenação 
Administrativa/Disciplinar 

e toda a equipe de 
Professores e 
Funcionários 

Direção Jurídica e 
Pedagógica 

 

EF1 – Acontece 
DURANTE TODO O 
ANO LETIVO, em 15 
minutos semanais. 

EF 1 e 2 - Anualmente, 
no período do dia 7 de 

SETEMBRO 

Plínio Leite 
Conversa! 

É um encontro família-escola que se 
destina a abrir espaço para discussões 
e reflexões sobre diversos temas 
relacionados à Família, Escola e 
Sociedade. Pode ser apresentado 
através de palestras ministradas por 
profissionais especializados, 
encenações teatrais de grupos 
artísticos convidados, dentre outras 
formas de expressão. 
O Plínio Leite Conversa Online se 
configura na postagem e envio online 
para pais, responsáveis e comunidade 
escolar, de textos reflexivos escritos 
por profissionais renomados. 

Plínio Leite conversa 
presencial: Psicóloga 

escolar & 
Plínio Leite Conversa 

Online: Direção e 
Coordenações 
Pedagógicas 

O encontro acontece 
uma vez a cada 

semestre e o texto on-
line, é publicado 

durante todo o ano de 
fevereiro a novembro. 

Institucional - 
Incorporados ao 
cotidiano da escola  

Projetos vivenciados em nosso 
cotidiano 

Envolvidos diretos Período 
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Projeto Nossa 
horta  
EF1 e EF2 (6º. Ano) 

A ideia de cultivar a horta na escola 
está intimamente vinculada à 
aproximação dos estudantes da 
realidade e fazer com que, motivados 
por esta experiência, criem hábitos 
sustentáveis e ecologicamente 
corretos. A horta servirá como objeto 
de estudo interdisciplinar, visto que os 
estudantes discutirão temas como 
alimentação, nutrição e ecologia que 
aliados ao trato com a terra e plantas, 
gerarão situações de aprendizagem 
reais e diversificadas. A autonomia e 
responsabilidade de plantar, cuidar, 
colher, consumir e replantar ou 
ressemear, deve estar sempre na meta 
do professor, dando bastante 
responsabilidades às crianças e inseri-
las nas discussões sobre o rumo do 
projeto. 

Alunos do EF1 e 6º. Ano 
do EF2, Coordenações 

Pedagógicas , Funcionário 
ajudante e Professores 

 
 

Acontece durante 
TODO O ANO LETIVO 

Projeto Sala de 
Leitura EF1 

O Projeto Sala de leitura tem o 
objetivo de despertar e consolidar o 
gosto pela leitura, oportunizando um 
maior contato com textos, livros e 
autores da literatura infantil e infanto-
juvenil.  Nesse projeto, realizamos 
rodas de leitura, contação de 
histórias, dramatizações e troca 
semanal de livros. É um projeto 
incorporado a grade curricular dos 
alunos do Ensino Fundamental 1. 

Alunos, Coordenação 
Pedagógica e Professores 

Acontece durante 
todo o ano Letivo, em 
1 hora aula semanal. 

Vida e cidadania  
EF1 e EF2 

O conteúdo da disciplina VIDA E 
CIDADANIA visa desenvolver 
habilidades cognitivas, sociais, 
emocionais e éticas, que ajudam os 
alunos nos desafios da vida cotidiana e 
nas disciplinas do currículo escolar.  
No Ensino Fundamental 1 – 1º. Ao 3º. 
Ano - tem foco na aprendizagem mão 
na massa, com o objetivo promover e 
estimular a criação, a investigação e a 
resolução de problemas pelos alunos, 
conectando ideias desconectadas e 
utilizando ao máximo, qualquer tipo 
de recurso. Inclui propostas de 
Robótica, Programação, Pintura, 
Eletrônica, Marcenaria, Costura, 
dentre outros. No Ensino 
Fundamental 1 – 4º. E 5o Ano e no 
Ensino Fundamental 2 além dos 
objetivos citados anteriormente,  visa 
apresentar, problematizar, discutir e 
buscar soluções com os alunos  a 
respeito de temas fundamentas em 
nossa sociedade e temas da 
atualidade no Brasil e no mundo. 

Coordenação Pedagógica, 
Professores 

Acontece durante 
todo o ano Letivo, em 
1 hora aula semanal. 

Educação 
Financeira  
EF1 e EF2 

A Educação Financeira na escola visa 
desenvolver habilidades e 
comportamentos financeiros 
sustentáveis com empreendedorismo, 
ética, cidadania, cooperativismo, 

Alunos, Coordenação 
Pedagógica de 1º. Ao 5º. 

Ano EF e Professores 
regentes 

No EF2 a Educação 

Acontece durante 
todo o ano Letivo, em 

1 hora aula semanal 
para o EF1 

Acontece durante 
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responsabilidade social e ambiental 
no ambiente escolar. Prepara 
cidadãos capazes de tomar decisões 
com autoconhecimento, autonomia e 
responsabilidade nos diferentes 
momentos de vida e cenários 
econômicos. É um projeto 
incorporado a grade curricular dos 
alunos do Ensino Fundamental 1. 

financeira é desenvolvida 
nas aulas de Matemática 

e outras disciplinas 
através de projetos 

interdisciplinares 

todo o ano Letivo, 
desenvolvida nas 

aulas de Matemática e 
outras disciplinas 

através de projetos 
interdisciplinares no 

EF2 

Projeto de 
Vida  
9º. Ano Escolar 
do  Ensino 
Fundamental  

O PROJETO DE VIDA, trabalhado pela 
psicologia e por todas as disciplinas do 
currículo tem o objetivo de promover 
momentos nos quais os nossos alunos 
possam se conhecer  melhor e 
identificar seus potenciais, interesses e 
paixões. Nessa caminhada, 
estabelecemos estratégias e metas 
para que alcancem os seus próprios 
objetivos e atinjam a sua realização em 
todas as dimensões.  
É um projeto permanente e  
transversal que estimula os alunos a 
buscar significado em múltiplas 
dimensões (profissional, social, física, 
emocional) e os auxilia a tomar 
decisões, resolver problemas e lidar 
com situações inesperadas. 
No 9º. Ano esse trabalho, junto com o 
PROJETO ITINERÁRIOS FORMATIVOS - 
é intensificado para garantir que os 
alunos estejam prontos emocional e 
cognitivamente para decidir o 
ITINERÁRIO FORMATIVO que mais se 
identifica ao entrar no Ensino Médio. 

Alunos do 9º. Ano do EF2, 
Psicologia, Coordenação 

Pedagógica e 
Coordenação 

Administrativa/Disciplinar  

Acontece desde o 
início do ano e ao 
longo dele, pela 

Psicologia em 
conjunto com a 

Coordenação 
Pedagógica e 
Professores 

Ciclo de Ideias – 
Aulões 
interdisciplinares 
8º. E 9º. Anos do Ensino 
Fundamental 

Oferecido para o 9º. Ano e algumas 
práticas extensivas ao 8º. Ano, o ciclo 
de ideias traz temas da atualidade para 
serem discutidos pelos alunos, sempre 
com a mediação de um professor do 
segmento. Coloca o aluno em contato 
com o debate, gênero argumentativo 
oral cujo objetivo é trocar ideias, 
apresentar argumentos e ouvir 
opiniões diferentes das suas. Nessa 
prática conhecerá as regras para se 
organizar um debate, identificará a 
função do moderador ou mediador 
para a eficácia de um debate e, como 
protagonista de suas aprendizagens, 
também produzirá debates sobre 
temas polêmicos da atualidade. É um 
projeto que aborda todos os temas 
transversais. 

Alunos, Coordenação 
Pedagógica e Professores 

com a possibilidade de 
participação de todos os 

professores e convidados 
Direção Pedagógica 

MARÇO E AGOSTO 
para 8º. E 9º anos 

 

Projeto 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS: 
Aprendendo a fazer 
escolhas 
9º. Ano Escolar do  
Ensino Fundamental 

A medida que os alunos do 9º. Ano 
passarão a ter de escolher 
ANUALMENTE um ITINERÁRIO 
FORMATIVO para cursar no Ensino 
Médio, o Colégio Plínio Leite elabora 
ações que dão aos alunos a 
oportunidade de, a partir do 
conhecimento de si mesmos e das 

Alunos do 9º. ano, 
Coordenação Pedagógica, 
Psicologia e Professores  

Direção Pedagógica 

Acontece nos meses 
de SETEMBRO, 

OUTUBRO E 
NOVEMBRO  
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possíveis propostas de estudo que 
encontrarão no mercado, decidir e 
escolher o ITINERÁRIO FORMATIVO 
que mais se identifica antes de entrar 
no Ensino Médio. No Projeto 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS: 
aprendendo a fazer escolhas, 
realizamos oficinas de ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS, dentro dos 4 EIXOS 
ESTRUTURANTES e linkamos ao 
trabalho com PROJETO DE VIDA, 
garantindo que os nossos alunos 
estejam prontos emocional e 
cognitivamente para decidir o 
ITINERÁRIO FORMATIVO de sua 
escolha ao entrar no Ensino Médio. 

Projeto 
Monitoria: Rever 
e Aprender  
8º e 9º ano escolar do 
Ensino Fundamental 

O projeto Monitoria tem o objetivo de 
promover o resgate dos conteúdos 
estudados em sala de aula, através da 
troca entre alunos.  Ele favorece e 
propicia um horário fixo de estudos 
nas disciplinas de Matemática e 
Português para alunos do 8º e 9º ano 
escolar do Ensino Fundamental, que 
não apreenderam o conteúdo ou que 
desejem fixa-lo. O estudante com um 
bom CR por série é convidado pelo 
corpo docente a dar aulas para os seus 
colegas em espaço próprio da escola e 
em contraturno.  Este projeto estimula 
ainda o protagonismo do aluno e 
fortalece a parceria entre amigos. 

É oferecido aos alunos de 8º e 9º ano 
escolar do Ensino Fundamental. 

Alunos, Coordenação 
Pedagógica, alunos 

monitores e suporte da 
Coordenação 

Administrativa/Disciplinar. 
Direção Pedagógica 

A partir do 2º 
trimestre, inclusive. 

Outros eventos 
da escola  

Projetos vivenciados pelo 
público interno 

Envolvidos diretos Período 

Dia do Ex-Aluno 
TODOS 

É um dia especial quando são 
convidados todos os ex-alunos do 
colégio para recordações e resgate 
dos sentimentos vividos pelos alunos 
durante o período em que estudaram 
no Plínio Leite. É promovido pela 
Direção e , em suas propostas, está o 
reconhecimento dos espaços, o 
compartilhamento das histórias 
antigas, a preservação das memórias 
e o conhecimento do novo, 
valorizando a escola enquanto 
instância viva em produção de 
conhecimento e de valores para a 
formação do educando atual. 

 

Direção Jurídica, 
Pedagógica, Coordenação 

Administrativa  e 
Funcionários 

Dia previamente 
combinado com o 

grupo, geralmente no 
mês do aniversário da 

escola - abril 

Projetos 
específicos para 
o ano seguinte 

Projetos que são definidos ao 
fim do ano corrente pelos 
professores e Coordenação 
Pedagógica e que serão 
vivenciados no ano seguinte 

Responsáveis diretos Projetos 
específicos para o 

ano seguinte 

(as equipes consultam 
o quadro de temas e 
definem os projetos 

Sugestão de temas importantes que 
precisam ser trabalhados na escola 
seja através de Projetos Pedagógicos, 

 (as equipes consultam o 
quadro de temas e 

definem os projetos 
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específicos serão 
desenvolvidos no ano 
seguinte em cada 
turma/ serie/ 
segmento, lembrando 
que devem estar de 
acordo com o Projeto 
Direcionador). 

seja prevendo no planejamento anual 
das disciplinas:  
Educação Ambiental, Educação para o 
trânsito, Educação Alimentar e 
Nutricional, Respeito e valorização do 
Idoso, Violência contra a Mulher,  
História e Cultura afro brasileira e 
indígena, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Prevenção contra 
dependência química, Temas sobre 
doação de sangue, Tecnologia, 
Empreendedorismo, Cultura e 
Filosofia, e outros temas transversais 
que abordam valores referentes à 
cidadania: Ética, Saúde, Orientação 
Sexual, Pluralidade Cultural (respeito a 
gênero, raça, sexo, religião), Trabalho 
e Consumo, Meio Ambiente e Bullying 

específicos que serão 
desenvolvidos no ano 

seguinte em cada turma/ 
serie/ segmento, 

lembrando que devem 
estar de acordo com o 
Projeto Direcionador). 

O Colégio Plínio Leite tem em sua tradição, a práxis de educar também através do 

esporte, da música e da arte. Nossos alunos têm, em nossas instalações, a 

possibilidade de realizar gratuitamente, atividades esportivas e musicais - CLUBE DE 

ESPORTES  e ATIVIDADE DE MUSICALIZAÇÃO - que acontecem em contra turno e 

complementam o seu currículo pessoal e cultural.  

Oportunizamos também outras ESCOLINHAS DE ESPORTE, OFICINAS e CURSO DE 

IDIOMAS que, caso haja interesse, podem ser contratadas e custeadas pelas famílias. 

 
PROJETOS EXTRACLASSE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

São Projetos extraclasse do Colégio Plínio Leite: 
 

Projetos 
extraclasse 
permanentes 
oferecidos pela 
escola 

Projetos vivenciados pelo público 
interno e externo 

Envolvidos diretos Período 

Clube de 
Esportes, 
Escolinhas de 
Esporte, Oficinas 
diversas  e curso 
de Idiomas 

Oferecidos pela escola, sem custos e 
mantidas de acordo com a demanda: 
Clube de Esportes clássicos como Futsal, Judô, 
Ginástica Rítmica, Basquete dentre outros  
Atividade de Musicalização 

Oferecidas pela escola e contratadas pela 
família: 
 Escolinhas de Esportes 
 Oficinas diversas, propostas e renovadas 

anualmente: Robótica, Música, Teatro, dentre 
outras 

 Skill Idiomas: Idioma para crianças e 
adolescentes do público interno e externo – 
atendimento diário nas dependências  do 
Colégio. 

Alunos, Direção Escolar 
com Suporte da 

Coordenação 
Administrativa e 

Disciplinar 

Ano todo 

OBS: Os projetos anuais, projetos específicos de cada ano para o ano letivo serão previstos e registrados em 
anexo a este documento 
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PROGRAMA BENEFÍCIO PLUS: 

 

O objetivo do programa Benefício PLUS é estimular o aluno a buscar 

continuamente a excelência da aprendizagem, que é evidenciada a partir do 

seu rendimento pedagógico. Os alunos que atenderem aos requisitos 

pedagógicos discriminados no escopo do edital -  alunos de melhor 

Coeficiente de Rendimento por turma, matriculados no 2º ano escolar ao 9º. 

Ano do Ensino Fundamental - serão os contemplados com o programa. 

 

O Colégio Plínio Leite tem em sua proposta de reconhecimento a dedicação do 

aluno ao estudo, alguns Benefícios para Alunos que se Destacam no 

Desempenho Escolar: o Programa Benefício PLUS e Programa Monitoria – A 

Importância de Rever e Aprender. 

1. Do programa: 

 Todos os alunos matriculados no 2º ano ao 9° ano escolar do Ensino 

Fundamental participarão do Programa Benefício Plus, ao final de cada 

período, antes do processo de Recuperação. 

 Um aluno de cada ano escolar que obtiver o maior CR (média 

aritmética de todas as disciplinas), no período, usufruirá do benefício de 

50% (cinquenta por cento) nas mensalidades dos 04 (quatro) meses 

subsequentes.  

 Caso o aluno já possua algum desconto, o aluno BENEFÍCIO PLUS 

receberá o desconto de 50% sobre o valor expresso no campo de 

instruções para pagamento, indicado no boleto, ressaltando que o 

acúmulo com o BENEFÍCIO PLUS poderá chegar a até 70% da 

mensalidade total. 

 Somente terá direito ao desconto, o aluno que obtiver o maior CR de 

cada ano escolar, e este deverá ser superior a 8 (oito). 

 Caso ocorra empate nas médias com alunos de mesmo ano escolar, o 

desempate obedecerá aos seguintes critérios: 1º - maior nota na 

disciplina de Língua Portuguesa - 2º maior nota em Matemática – 3º - 

maior nota em História. 
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 Após publicação das notas no boletim no site do colégio, os 3 (três) 

alunos com maior CR de cada ano escolar, terão 7 (sete) dias para 

solicitar a revisão de suas notas, caso contrário, as mudanças não 

influenciarão no resultado do CR. 

 Apenas concorrerão ao BENEFÍCIO PLUS os alunos que realizarem 

todas as AVALIAÇÕES PRESENCIALMENTE. 

 Caso o aluno com o melhor CR abra mão deste , deverá declarar essa 

decisão em documento preparado pela escola e o benefício irá para o 

segundo melhor CR da série. 

2-Da premiação: 

 As coordenações informarão formalmente por e-mail à Secretaria da 

escola os nomes e séries de todos os alunos contemplados para que as 

medidas necessárias sejam tomadas. 

 Os alunos e seus responsáveis serão informados formalmente por e-

mail e telefonema para que procurem a secretaria da escola para as 

providências necessárias e o início no mês subsequente a divulgação, 

da aplicação do Benefício PLUS. 

 3- Da Utilização do Benefício Plus 

 O Benefício Plus será concedido ao aluno vencedor em cada ano 

escolar e em cada período podendo ser renovado ou não, para o 

período subsequente, mediante ao melhor desempenho acadêmico.     

 Os alunos contemplados com o Benefício Plus no 3º período, receberão 

o desconto de fevereiro a maio no ano subsequente, como evidenciado 

no Calendário de Utilização Do Programa Benefício Plus, a seguir. 

 Caso o aluno já possua um desconto na mensalidade e seja 

contemplado com o Benefício Plus, este receberá o desconto de 50% 

sobre o valor expresso no campo de instruções para pagamento, 

indicado no boleto. 

 Os alunos do 9º. Ano do Ensino Fundamental receberão o BENEFÍCIO 

PLUS até dezembro do ano em que estiverem finalizando o Ensino 

Fundamental – séries finais. 
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 O Benefício PLUS é gerado após o lançamento das PTRs. As notas de 

segunda chamada e recuperação NÃO ENTRAM nessa contagem. O BP 

deve ser gerado antes dos lançamentos da 2a. chamada e recuperação. 

 Calendário de Utilização Do Programa Benefício Plus 

Ao fim do... 1º. período 2º. período 3º. período 

Mês inicial da 
aplicação do 
benefício 

Junho Outubro Fevereiro 

Continua Julho Novembro Março 

Continua Agosto Dezembro Abril 

Mês final da 

aplicação do 

benefício 

Setembro Janeiro Maio 

 

12.Programação por componente Curricular  por Ano/Série/Fase/Período: 

Os Planejamentos e Ementas por disciplina encontram-se em anexo a este 

documento 

 
13.Matrizes curriculares: 
 

Ensino Fundamental 

É finalidade do Ensino Fundamental o pleno desenvolvimento do educando e o 

seu preparo para o exercício da Cidadania. Tem o objetivo de desenvolver a 

capacidade de aprender, levar a compreensão do ambiente natural e social, 

desenvolver a aprendizagem e fortalecer os vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca. 

No Ensino Fundamental, também estimulamos o nosso aluno continuamente a 

desenvolver a sua autonomia, autoestima e pro atividade, para que seja capaz de 

questionar a realidade e resolver problemas com utilização de criatividade, do 

raciocínio lógico e também da intuição. Para alcançar os nossos objetivos, 

propomos atividades que envolvem a participação social e política do nosso 

aluno, o que desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo e o capacita a 

interagir com justiça e equilíbrio no mundo que o cerca. 
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ANEXO: 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Plano Curricular do Ensino Fundamental  
1º ao 5º ano de escolaridade 

Turno: Diurno  Semanas: 40 
 

Disciplinas 

Ano de Escolaridade 

1º 2º 3º 4º 5º 

Português  8 6 6 6 6 

Redação - 2 2 2 2 

Arte /Música 2 2 2 2 2 

Educação Física 1 1 1 1 1 

Matemática 5 5 5 5 5 

Ciências 3 3 3 3 3 

Espanhol 1 1 1 1 1 

História  2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Vida e cidadania 1 1 1 1 1 

TOTAL GERAL 25 25 25 25 25 

CARGA HORÁRIA 1000 1000 1000 1000 1000 

C/H TOTAL         5000    

 
OBS:  
Os conteúdos referentes à História e Cultura afro-brasileira e Indígena serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas disciplinas de Redação, História, Geografia e Arte. 
A música é ministrada junto à disciplina de Arte.      
O conteúdo de Educação Financeira é ministrado semanalmente nas aulas de Matemática. 
O conteúdo da disciplina VIDA E CIDADANIA visa desenvolver habilidades cognitivas, sociais, emocionais e éticas, que 
ajudam os alunos nos desafios da vida cotidiana e nas disciplinas do currículo escolar.  
No Ensino Fundamental 1 – 1º. Ao 3º. Ano - tem foco na aprendizagem mão na massa, com o objetivo promover e estimular 
a criação, a investigação e a resolução de problemas pelos alunos, conectando ideias desconectadas e utilizando ao 
máximo, qualquer tipo de recurso. Inclui propostas de Robótica, Programação, Pintura, Eletrônica, Marcenaria, Costura, 
dentre outros. No Ensino Fundamental 1 – 4º. E 5o Ano e no Ensino Fundamental 2 além dos objetivos citados 
anteriormente,  visa apresentar, problematizar, discutir e buscar soluções com os alunos  a respeito de temas 
fundamentas como Educação Ambiental, Educação para o trânsito, Educação Alimentar e Nutricional, Respeito e 
valorização do Idoso, Violência contra a Mulher,  História e Cultura afro brasileira e indígena, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Prevenção contra dependência química, Temas sobre doação de sangue, Tecnologia, Empreendedorismo, 
Cultura e Filosofia, e outros que abordam valores referentes à cidadania: Ética, Saúde, Orientação Sexual, Pluralidade 
Cultural (respeito a gênero, raça, sexo, religião), Trabalho e Consumo, Meio Ambiente e Bullying além de temas da 
atualidade no Brasil e no mundo. Não há avaliação quantitativa. 
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Plano Curricular do Ensino Fundamental  
6º ao 9º ano de escolaridade 

Turno: Diurno  Semanas: 40 
 

Disciplinas 

Ano de Escolaridade 

6º 7º 8º 9º  

Língua Portuguesa 4 4 4 4  

Redação 2 2 2 2  

Artes 1 1 1 1  

Educação Física 1 1 1 1  

Matemática  5 5 5 5  

Ciências Biológicas 3 3 4 -  

Ciências I - - - 2  

Ciências II - - - 2  

História 3 3 2 2  

Geografia 3 3 3 3  

Inglês 1 1 1 1  

Espanhol 2 2 2 2  

Vida e cidadania 1 1 1 1  

TOTAL GERAL 26 26 26 26  

CARGA HORÁRIA 1040 1040 1040 1040  

C/H TOTAL         4.160    

 

OBS:  
Os conteúdos referentes à História e Cultura afro-brasileira e Indígena serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas disciplinas de Redação, História, Geografia e Arte. 
Os conteúdos e aulas de Matemática do Ensino Fundamental 2 serão divididos em Álgebra e Geometria 
A música é disponibilizada a todos os alunos através de atividades de musicalização oferecidas em contra turno.  
O conteúdo da disciplina VIDA E CIDADANIA visa desenvolver habilidades cognitivas, sociais, emocionais e éticas, que 
ajudam os alunos nos desafios da vida cotidiana e nas disciplinas do currículo escolar.  
No Ensino Fundamental 1 – 1º. Ao 3º. Ano - tem foco na aprendizagem mão na massa, com o objetivo promover e estimular 
a criação, a investigação e a resolução de problemas pelos alunos, conectando ideias desconectadas e utilizando ao 
máximo, qualquer tipo de recurso. Inclui propostas de Robótica, Programação, Pintura, Eletrônica, Marcenaria, Costura, 
dentre outros. No Ensino Fundamental 1 – 4º. E 5o Ano e no Ensino Fundamental 2 além dos objetivos citados 
anteriormente,  visa apresentar, problematizar, discutir e buscar soluções com os alunos  a respeito de temas 
fundamentas como Educação Ambiental, Educação para o trânsito, Educação Alimentar e Nutricional, Respeito e 
valorização do Idoso, Violência contra a Mulher,  História e Cultura afro brasileira e indígena, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Prevenção contra dependência química, Temas sobre doação de sangue, Tecnologia, Empreendedorismo, 
Cultura e Filosofia, e outros que abordam valores referentes à cidadania: Ética, Saúde, Orientação Sexual, Pluralidade 
Cultural (respeito a gênero, raça, sexo, religião), Trabalho e Consumo, Meio Ambiente e Bullying além de temas da 
atualidade no Brasil e no mundo. Não há avaliação quantitativa. 


